
  Botezul in apa ! 

 Cel mai mare necaz al unei Biserici este să nu nască fii şi fiice.                             
Isaia 37:3’’căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei lor, şi totuşi n-au 

putere să nască’’. Faptul că avem aici persoane în alb arată că Biserica noastră 
naşte copii, ceea ce este minunat. Amin! 
 
 Cei ce sunt în faţă aici sunt biruitorii. Cei ce se botează ştiu câtă luptă este să 
vii la botez. De aceea în Numele Domnului îi declar birutori. 
‘’Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum 

numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi 

înaintea îngerilor Lui.” Apoc.3:5 
  Dacă nu ai trecut pe aici îţi dau un sfat: 
’’Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi 

haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi 

doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi’’. Apoc.3.18 
 
 A.Respingerea Botezului din cer, şi primirea botezului de la oameni ! 
   
  De ce nu vor să se boteze unii oamenii: 
*Nu ştiu ce este botezul biblic. Fapte 8 ne vorbeşte despre un etiopian care nu ştia 
despre botez, dar când a auzit Evanghelia, s-a pocăit a crezut şi a cerut să fie 
botezat. Fapte 19 ne vb. de ucenicii lui Ioan B.  
Nici ei nu ştiau, dar când au aflat, deşi botezaţi anterior, au realizat că botezul lor 
nu era legal, aşa că s-au botezat cf.cu adevărul biblic. 
 
*Au păcate de care nu se lasă, iar acele păcate îi ţin legaţi. Botezul este mărturia 
unui cuget curat, iar ei nu au cugetul curat. Nu sunt pregătit frate..! 
 
*Nu cred că lucrarea de mântuire trebuie să fie urmată de botez. S-au inventat tot 
felul de botezuri, de aşa zisă încreştinare, de stropiri cu apă în repetate rânduri, 
botezul copiilor mici, botezuri repetate în viaţa aceleaşi persoane, doar doar va 
avea vreun efect. 
* Frica de ridicol. Ce va zice soţul, soţia, prietenii, colegii de serviciu? Trist este că 
nu suntem ridicoli când facem rele, ci când ne pocăim ! 
Marcu 8:38’’Pentru că oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în acest 

neam, Mă voi ruşina şi Eu cu el când va veni în slava Tatălui..’’ 
(parafrazarea mea). 
Domnul Isus spune astfel de cuvinte nu ca să se răzbune, ci dacă astăzi nu vrei să-l 
cunoşti ca să îţi curăţească viaţa, atunci şi acolo, vei fi murdar, şi Lui îi va fi ruşine 



cu tine. Acum când eşti murdar, El vrea să te curăţească, vrea să te dezbrace de 
hainele tale murdare şi să te îmbrace cu altele albe, curate. Zaharia 3:1-5. 

Aici Domnului nu-i este ruşine cu tine, chiar murdar El te primeşte, pentru că poate 
să te schimbe, să te transforme, dar atunci şi acolo nu se va mai putea. El te ia în 
braţe, aşa murdar cum eşti. Vezi imag.fiului risipitor. 
 
*Unii nu vor să răspundă la întrebarea biblică:’’ Botezul lui Ioan, de unde venea, 
din cer sau de la oameni’’ ? Matei 21:23-32. 
Care este sursa botezului? De ce pocăiţii vor neapărat să fie altfel, de ce nu suntem 
şi noi ca lumea? Cu ce putere faceţi voi aceste lucruri, ce autoritate aveţi?  
 Isus nu avea autoritate religioasă deloc, zero. Saul din Tars avea autoritate 
religioasă, Fariseii, Saducheii, Irodianii, da, dar Isus nu avea autoritate religioasă. 
Dar, de unde venea botezul lui Ioan? De unde era autoritatea religioasă? 
(Când ne uităm la rezultatul faptelor noastre ne dăm seama de unde vin ele !) 
  
 Evanghelia de unde vine, dar Pocăinţa, dar Botezul, din cer sau de la 
oameni? Botezul cu care ai fost botezat(ă), este din cer sau de la oameni?  
  
 Ce ar trebui făcut cu porunca ce vine din cer, să o comentăm?  
 
 Ce fac oamenii vremii? Aleg să mintă – nu ştim de unde vine botezul lui 
Ioan! Oamenii aleg minciuna: mint la judecarea Domnului Isus, mint la învierea 
Domnului Isus, mint când sunt luaţi la întrebări cu privire la botez, iar tu astăzi 
care refuzi botezul prin pocăinţă şi credinţă, te minţi singur, şi accepţi să fii minţit.  
 
De unde vine botezul cu care ai fost botezat tu, din cer sau de la oameni? 
 
 Oamenii mint cu nonşalanţă pentru că sunt obişnuiţi să mintă. 
  2 categorii de oameni sunt daţi ca exemplu:  

 Sinceri, dar greşiţi. Nu vreau să mă duc – cinstiţi, pricepem, dar nu vrem. 
 Cei religioşi: mă duc, saru’ mânuşiţele Tale Doamne, dar nici nu le trecea 

prin cap să asculte de Domnul. 
Totuşi prima categorie mai are o şansă, să le pară rău şi să se ducă, să vină să 
primească botezul. Cealaltă categorie – greu de crezut că vor face ceva. 
 Dacă botezul nu ar fi venit din cer, Isus nu l-ar fi împlinit.  
 
 B. Primirea botezului din cer şi respingerea a ceea ce este de la oameni! 
- botezul din cer este iniţiat de Dumnezeu. Ioan 1.33..’’Cel ce m-a trimis să botez 

cu apă, mi-a zis..’’ 



- este iniţiat după mântuire. Marcu 16.16 ‚’’cine crede şi se botează va fi mântuit’’, 
Fapte 2:37,38’’fraţilor ce să facem? Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să 

fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi 

darul Sfântului Duh’’. Fapte 16:30, 31’’Domnilor ce trebuie să fac ca să fiu 

mântuit? Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit, tu şi casa ta’’. 
- este un început, nu un sfârşit. Botezul este făcut la începutul vieţii de credinţă. 
- Hristos a venit Singur la Ioan să fie botezat. 
- Hristos S-a botezat la 30 de ani, adult. Hristos este Modelul nostru, iar Biblia este 
Manualul. 
- prin credinţă primeşti o identitate nouă în Hristos. Ioan 1:12’’tuturor celor ce L-

au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai 

Lui Dumnezeu’’. 
    Repet : 

1. Pocăinţa (regret pentru viaţa risipită) şi Credinţa.  
Nu este o credinţă după ureche. Fiecare crede în felul lui. Şi astăzi oamenii îşi vând 
casele la ţară printr-o chitanţă de mână după care la o anumită perioadă de timp 
pierd totul, şi banii şi casa. De ce? Pentru că este o cale legală prin care se vând 
bunurile mobile şi imobile. Nu vinzi după cum crezi tu ca e bine, pentru că vei 
suferi o pierdere mare. Unii cred că Maria mântuieşte, sfinţii mijlocesc, 
Purgatoriul, pomeni pentru morţi, etc... 
Trebuie să credem ceea ce spune Sfânta Scriptură.  

- Biblia vorbeşte despre o credinţă personală în moartea şi învierea lui Isus 
Hristos. 

 
2. Domnul Isus vine în viaţa mea prin Duhului Sfânt. Efeseni 1:13,14. Viaţa este 
schimbată, sunt născut din nou, am o identitate nouă=copil al Lui Dumnezeu 
 
3. Mărturisesc cu gura mea pe Isus ca Domn în faţa martorilor văzuţi şi nevăzuţi. 
Romani 10.9. Botezul în apă!  
Matei 10:32’’de aceea pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi 

mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri’’.  
 Aici începe mărturisirea, la botez. Tu mărturiseşti despre El aici, iar El 
mărturiseşte despre tine acolo sus. 
  Gura şi inima. Romani 10:8,9. 
Acestea trei se petrec foarte repede, aproape simultan în viaţa credinciosului. Unii 
L-au primit pe Domnul Isus în inima lor într-un cadru restrâns, dar acum Îl 
mărturisesc public. Nu pot să tac – am un foc în mine şi mă arde, nu pot tăcea. 
Romani 10:11’’Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine’’! A lui să fie slava şi 
puterea şi gloria, în veci Amin!’’ 


